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Қаржы нарығындағы ахуал туралы
2017 жылғы 28 сәуір

Алматы қ.

1. 2017 жылғы наурыздағы инфляция және инфляциялық күтулер
Қазақстан Республикасында инфляция 2017 жылғы наурызда 0,5%, ағымдағы
жылдың басынан бері – 2,3% болды.
Жылдық көрсеткіш бойынша инфляцияның төмендеуі жалғасуда, наурыздың
қорытындылары бойынша ол 7,7%-ға жетті, бұл 2017 жылға арналған 6-8% нысаналы
дәлізге сәйкес келеді.
Жылдық көрсеткіш бойынша инфляцияның төмендеуіне әсіресе, теңгенің
айырбастау бағамының нығаюы әсерінен азық-түлікке жатпайтын тауарлар бойынша
бағаның өсу қарқынының төмендеуі әсер етті. Азық-түлікке жатпайтын тауарлар бойынша
жылдық өсу қарқыны наурызда 8,5% болды (2016 жылғы желтоқсанда - 9,5%).
Бірқалыпты өсу қарқыны ақылы қызметтер бағасынан байқалады – жылдық
көрсеткіш бойынша 4,7% (2016 жылғы желтоқсанда – 6,1%). Наурызда тұрғын үйкоммуналдық қызметтері тарифтерінің өсу қарқыны баяулады, олардың айтарлықтай
көтерілуі, негізінен ақпан айында болды. Бұл ретте көлік қызметтерінің, атап айтқанда,
автомобиль (1%) және әуе (11,1%) тасымалы бағасының көтерілгені байқалды.
Азық-түлік тауарлары бағасының жыл бойғы өзгеруі 2016 жылғы желтоқсандағы
деңгейде сақталып, жылдық көрсеткіш бойынша 9,7% болды.
Халықтың инфляциялық күтулері тұрақтануда. Халық арасында жүргізілген
сауалнама нәтижелері бойынша бір жылдан кейін күтілетін инфляцияның сандық бағасы
2017 жылғы наурызда 6,1% болды (1-график).
1-график
Инфляция және күтілетін инфляция
Инфляция, ж/ж
Күтілетін инфляция, ж/ж
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Дереккөз: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика жөніндегі комитеті,
GfK Kazakhstan

2. 2016 жылдың қорытындылары бойынша төлемдік баланс және сыртқы
борыш
2016 жылы төлемдік баланстың жағдайы теңгенің еркін өзгеріске көшуінің
ықпалымен анықталды. Мұнай бағасының динамикасын ескеретін болсақ, 2016 жылдың
ішінде мұнай экспортының көлемі, тиісінше, тікелей шетел инвесторларының, оның
ішінде бірлескен кәсіпорындардың қызметіне реинвестицияланған кірісі өсті.
2016 жылдың нәтижелері бойынша ағымдық шоттың дефициті 8,5 млрд. АҚШ
долл. немесе ЖІӨ-ға 6,4% болды.
Тауарлардың экспорты 2015 жылдың көрсеткішіне қатысты 19,8%-ға төмендеп, 37,3
млрд. АҚШ долл. құрады, оның ішінде мұнай және газ конденсаты экспортының құны
27,6%-ға қысқарды. Төртінші тоқсанда мұнай және газ конденсаты экспортының өсуі 2015
жылдың төртінші тоқсанына қатысты 7,0%-ға жетіп, қайта жалғасты.
Тауарлардың импорты 17,7%-ға қысқарып, 27,9 млрд. АҚШ долл. құрады. Азықтүлікке жатпайтын тұтынушылық тауарларды және инвестициялық тауарларды шеттен
әкелу бойынша айтарлықтай төмендеу байқалды. Сауда балансының профициті 2015
жылмен салыстырғанда 25,6%-ға қысқарып, 9,4 млрд. АҚШ долл. құрады.
2016 жылы тікелей инвесторлардың инвестициялық кірісін шығару 10,9 млрд. АҚШ
долл. дейін 24,6%-ға өсті. Дегенмен, шетел инвесторларына төленуге тиіс кірістің 60%
астамы елде қалды және Қазақстандағы өз кәсіпорындарын, бірінші кезекте мұнай-газ
саласындағы кәсіпорындарды қаржыландыруға жіберілді.
2016 жылға қаржы шоты бойынша капиталдың таза құйылымы (Ұлттық Банктің
резервтік активтермен операцияларын қоспағанда) 8,8 млрд. АҚШ долларын құрады.
Мұнайдың әлемдік бағасын қалпына келтіру аясында инвесторлардың мұнай және
газ саласындағы жобаларды кеңейтуге қызығушылығы өсті. 2016 жылы төлем
теңгерімінің негізгі қаржыландыру көзі тікелей шетелдік инвестициялар (ТШИ) болды.
ТШИ бойынша таза құйылым 14,4 млрд. АҚШ доллары көлемінде қалыптасты, бұл 2008
жылдан бері рекордтық жылдық көрсеткіш (13,1 млрд. АҚШ доллары) болып табылады
және 2015 жылғы көрсеткіштен 4,6 есе жоғары. Қазақстанда ТШИ жалпы құйылымы 2015
жылмен салыстырғанда шамамен 40%-ға өсті және 20,6 млрд. АҚШ долларын құрады.
Портфельдік инвестициялар бойынша таза кету 0,7 млрд. АҚШ доллары болды.
Шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздары түріндегі резиденттердің шетелдік активтері
1,3 млрд. АҚШ долларына төмендеді, резиденттердің міндеттемелері қайталама
нарықтан тәуелсіз еурооблигацияларды сатып алу, сондай-ақ қазақстандық эмитенттердің
бұрын өздері шетелдік нарықтарға шығарған борыштық бағалы қағаздарды өтеуі есебінен
2,0 млрд. АҚШ долларына азайды.
Басқа инвестициялар бойынша 2016 жылы таза кету резиденттердің қысқа
мерзімді активтерінің өсуіне байланысты, 5,0 млрд. АҚШ доллары көлемінде байқалды.
Сол уақытта орта және ұзақ мерзімді борыштық құралдар бойынша таза құйылым,
негізінен мемлекеттік және корпоративтік секторлардың қарыз алуы нәтижесінде (1,9
млрд. АҚШ доллары) 3,4 млрд. АҚШ доллары көлемінде белгіленген.
2016 жылғы 31 желтоқсанда Қазақстан Республикасының сыртқы қарызы жыл
басынан бері 10,4 млрд. АҚШ долларына өсіп, 163,8 млрд. АҚШ долларын құрады. Бұл
ретте 2016 жылдың 4 тоқсанында сыртқы қарыз 1,4 млрд. АҚШ долларына қысқарды.
Сыртқы борыштың құрылымында 7,9% немесе 12,9 млрд. АҚШ доллары
мемлекеттік сектордың сыртқы қарызына, 4,4% немесе 7,2 млрд. АҚШ доллары –
«Банктер» секторының сыртқы қарызына, 32,0% немесе 52,5 млрд. АҚШ доллары –
тікелей инвестициялармен байланысты емес, «Басқа секторлардың» берешегіне, қалған
55,7% немесе 91,3 млрд. АҚШ доллары – фирмааралық берешекке тиесілі.

2016 жылы мемлекеттік сыртқы қарыз негізінен, Дүниежүзілік Банк тобынан
экономиканың бәсекеге қабілеттілігін, автомобиль жолдарының құрылысын және өзге
институционалдық жобаларды қолдауға бағытталған қарыздарды тартуға байланысты
өсті.
«Банктердің» сыртқы борышы, негізінен резиденттердің осы сектордың
еурооблигацияларын өтеуі және сатып алуы есебінен 0,8 млрд. АҚШ долл. қысқарды.
«Басқа секторлардың» сыртқы міндеттемелері, фирмааралық берешекті қоса,
негізінен экономиканың өндіруші салаларындағы жобаларды іске асыру шеңберінде
қаражатты белсенді түрде тарту есебінен 10,5 млрд. АҚШ долл. ұлғайды.
ЖІӨ қатысты сыртқы борыш 2015 жылғы 31 желтоқсандағы 83,2% салыстырғанда
122,5% болды. Сыртқы борыштың ЖІӨ арақатынасының өсуі сыртқы борыш өсуінен және
доллармен есептегенде ЖІӨ құнының төмендеуінен туындайды. Кеңейтілген ұғымдағы
мемлекеттік сектордың сыртқы борышы (мемлекет бақылайтын мемлекеттік сектор және
ұйымдарды қоса) 2015 жылдың соңындағы 17,7%-ға қарсы 26,8% болды.
3. Теңгенің нақты айырбас бағамы
2017 жылдың екі айының қорытындысы бойынша теңгенің нақты мәні 4,1%-ға
күшейді (37 елдің валюталарына нақты тиімді айырбас бағамы индексінің өзгеруі), 2014
жылдың басынан 2017 жылғы ақпан аралығында 17,8%-ға әлсіреді.
2017 жылдың екі айында теңгенің ресей рубліне әлсіреуінің нақты мәні 1,9%
(салыстырмалы бағалардың өзгеруіне түзетілген), 2014 жылдың басынан теңгенің нақты
әлсіреуі 11,9% болды.
Негізгі сауда әріптестер валюталарының нақты айырбас бағамдарының
индекстерін өзгерту бойынша деректер кестеде келтірілген.
Теңгенің нақты айырбас бағамы индекстерінің өзгеруі
2017 жылғы қаңтар – ақпан
ресей рубліне
АҚШ долларына
еуроға
қытай юаніне
белорус рубліне
қырғыз сомына

1,9%-ға әлсіреуі
5,2%-күшеюі
5,6%-күшеюі
4,5%-күшеюі
1,1%-күшеюі
4,5%-күшеюі

2014 жылғы қаңтар – 2017 жылғы
ақпан
11,9%-ға әлсіреуі
38,0%-ға әлсіреуі
18,4%-ға әлсіреуі
30,6%-ға әлсіреуі
10,9%-ға әлсіреуі
21,2%-ға әлсіреуі

4. 2017 жылғы наурыздағы халықаралық резервтер (жедел деректер) және ақша
агрегаттары
Жедел деректер бойынша, 2017 жылғы наурызда Ұлттық Банктің жалпы
халықаралық резервтері 30,0 млрд. АҚШ долларына дейін 1,1%-ға (немесе 314,1 млн.
АҚШ долларына) ұлғайды. Шетел валютасындағы активтер 1,3%-ға немесе 246,9 млн.
АҚШ долларына) ұлғайды, алтындағы активтер 0,6%-ға немесе 67,2 млн. АҚШ долларына
өсті.
Жалпы халықаралық резервтердің өсуіне Ұлттық қордың активтерін толықтыру,
Үкіметтің сыртқы қарызына қызмет көрсету бойынша операцияларға және банктермен
валюталық және пайыздық своптар операцияларының бір бөлігін аяқтауға қарамастан,
Үкіметтің Ұлттық Банктегі шоттарына валютаның келіп түсуі, банктер мен ұйымдардың
корреспонденттік шоттарында шетел валютасындағы қалдықтардың өсуі, сондай-ақ
бағасы 0,8% аз ғана төмендеген кезінде алтынмен жасалған операциялар ықпал етті.

Ұлттық қордың шетел валютасындағы активтерін қоса алғанда, елдің жалпы
халықаралық резервтері (62,6 млрд. АҚШ доллары) 2017 жылғы наурызда жедел
деректер ойынша, 92,6 млрд. АҚШ долларына дейін 0,5%-ға өсті.
2017 жылғы наурызда ақша базасы 10,9%-ға кеңейді және 5 198,8 млрд. теңгені
құрады. Тар ақша базасы, яғни екінші деңгейдегі банктердің Ұлттық Банктегі мерзімді
депозиттерін ескермегендегі ақша базасы 4 706,4 млрд. теңгеге дейін 13,8%-ға кеңейді.
2017 жылғы наурызда ақша массасы 19 289,7 млрд. теңгеге дейін 3,2%-ға ұлғайды,
айналыстағы қолма-қол ақша 1 645,4 млрд. теңгеге дейін 0,3%-ға ұлғайды.
5. 2017 жылғы наурыздағы ақша нарығы және мемлекеттік бағалы қағаздар
нарығы
2017 жылғы наурызда ақша нарығындағы сауда-саттықтың негізгі көлемі
автоматты РЕПО нарығында жүргізілді. Ақша нарығындағы мөлшерлеме 11% деңгейіне
дейін төмендетілген базалық мөлшерлеменің деңгейін ескере отырып қалыптастырылды.
Автоматты РЕПО нарығында сауда-саттықтың көлемі 2017 жылғы наурызда 5 156,2 млрд.
теңгеге дейін 2,8%-ға азайды.
2017 жылғы наурызда 1-күндік РЕПО операциялары бойынша орташа алынған
мөлшерлеме (TONIA индикаторы 1) жылдық 10,25% деңгейінде (2017 жылғы ақпанда –
10,85%) қалыптасты. Ақша нарығында ақша-кредит саясатының операцияларын жүргізген
кезде таргеттелетін (нысаналы) мөлшерлеме болып табылатын TONIA индикаторын
қалыптастыру негізінен базалық мөлшерлеменің пайыздық дәлізінің төменгі шегіне
жақын жүргізілді.
2017 жылғы наурыздың соңындағы жағдай бойынша Қаржы министрлігінің
мемлекеттік бағалы қағаздарының және Ұлттық Банктің айналымдағы қысқа мерзімді
ноттарының көлемі 8 740,8 млрд. теңге болды.
2017 жылғы наурызда Қаржы министрлігі мемлекеттік бағалы қағаздарды жылдық
9% кірістілікпен 2,5 млрд. теңге сомасына бір рет 10-жылдық МЕУКАМ орналастыруды
жүзеге асырды.
Қазақстан Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттары. Қысқамерзімді ноттар
эмиссиясының көлемі 2017 жылғы наурызда 5 239,5 млрд. теңгені құрады. Бұл ретте
28 аукцион өткізілді, оның ішінде 7 күндік ноттарды орналастыру бойынша 4 113,2 млрд.
теңге сомада 21 аукцион, 1 айлық ноттарды орналастыру бойынша 723,2 млрд. теңге
сомада 4 аукцион, 3 айлық ноттарды орналастыру бойынша 253,1 млрд. теңге сомада 1
аукцион, 6 айлық ноттарды орналастыру бойынша 100 млрд. теңге сомада 1 аукцион
және 1 жылдық ноттарды орналастыру бойынша 50 млрд. теңге сомада 1 аукцион
өткізілді.
Орналастырылған 7 күндік ноттар бойынша орташа алынған тиімді кірістілік
10,55%, 1 айлық ноттар бойынша – 10,48%, 3 айлық ноттар бойынша – 10,06%, 6 айлық
ноттар бойынша – 10%, 1 жылдық ноттар бойынша – 9,62% болды. 2017 жылғы
наурыздың соңында айналыстағы ноттар көлемі 3 198,1 млрд. теңгені құрады.
Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздарын және Ұлттық Банктің
қысқамерзімді ноттарын шығару операцияларының нәтижесінде әртүрлі уақыт
шектерінде ең төмен тәуекелі бар пайыздық мөлшерлемелерінің деңгейлерін
сипаттайтын кірістіліктің қисық сызығы 2017 жылғы 1-тоқсан ішінде «қысқа» бөлікте
неғұрлым жазық және дұрыс көрініс алды.
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6. 2017 жылғы наурыздағы валюта нарығы
2017 жылғы наурызда теңгенің айырбастау бағамы бір АҚШ доллары үшін 313,73319,02 теңге аралығында өзгерді. 2017 жылғы наурыздың соңында теңгенің АҚШ
долларына қатысты биржалық бағамы бір айда 0,3%-ға аз-маз әлсіреп (жыл басынан
5,9%-ға нығайып), бір АҚШ доллары үшін 313,73 теңге болды. Қазақстан қор биржасында
KZT/USD валюталық жұбы бойынша биржалық операциялардың көлемі 2017 жылғы
ақпанмен салыстырғанда 2017 жылғы наурызда 7,3%-ға ұлғайып, 2,8 млрд. АҚШ
долларын құрады. Биржадан тыс валюта нарығында KZT/USD валюталық жұбы бойынша
операциялардың көлемі 2017 жылғы ақпанмен салыстырғанда 7,8%-ға төмендеп, 8,4
млрд. АҚШ долларын құрады. 2017 жылғы наурызда сауда-саттықтың жалпы көлемі 4,5%ға төмендеп, 11,2 млрд. АҚШ долларын құрады.
2017 жылғы наурызда халықтың қолма-қол АҚШ долларын нетто-сатып алуының
көлемі айырбастау пункттерінде 2017 жылғы ақпанмен салыстырғанда 52,2%-ға ұлғайып,
294,3 млн. АҚШ долларын құрады.
Ағымдағы жылдың басынан бері халықтың қолма-қол АҚШ долларын нетто-сатып
алуының көлемі 689,7 млн. АҚШ долларын құрады (2016 жылғы қаңтар-наурызда неттосатып алу 300 млн. АҚШ доллары сомасында болды).
7. 2017 жылғы наурыздың соңындағы жағдай бойынша депозит нарығы
Резиденттердің депозиттік ұйымдардағы депозиттерінің көлемі бір айда 3,5%-ға
ұлғайып, 2017 жылғы наурыздың соңында 17 644,3 млрд. теңгені құрады. Заңды
тұлғалардың депозиттері 6,5%-ға ұлғайып, 10 143,5 млрд. теңгені құрады, ал жеке
тұлғалардың депозиттері 7 500,8 млрд. теңгеге дейін 0,2%-ға төмендеді.
2017 жылғы наурыздың соңындағы жағдай бойынша ұлттық валютадағы
депозиттердің көлемі 8 863,0 млрд. теңге (бір айда 7,2%-ға ұлғайды), шетел
валютасындағы депозиттердің көлемі бір айда өзгерген жоқ, 8 781,3 млрд. теңге болды.
Шетел валютасындағы депозиттердің үлес салмағы бір айда 51,5%-дан 49,8%-ға дейін
төмендеді.
Заңды тұлғалардың ұлттық валютамен депозиттері 2017 жылғы наурызда 10,7%-ға
ұлғайып, 5 716,2 млрд. теңге болды, шетел валютасымен депозиттері 1,5%-ға ұлғайып, 4
427,2 млрд. теңге (заңды тұлғалардың депозиттерінен 43,6%) болды.

Жеке тұлғалардың теңгемен депозиттері 2017 жылғы наурызда 1,5%-ға ұлғайып,
3 146,7 млрд. теңгені құрады, шетел валютасымен депозиттері 1,4%-ға төмендеді және
4 354,1 млрд. теңге (жеке тұлғалардың депозиттерінен 58,0%) болды.
Мерзімді депозиттер наурызда 0,3%-ға қысқарып, 12 143,7 млрд. теңгені құрады.
Мерзімді депозиттер құрылымында ұлттық валютамен салымдар 5 580,6 млрд. теңге (бір
айда 2,4%-ға ұлғайды), шетел валютасымен салымдар 6 563,1 млрд. теңге болды (бір айда
2,5%-ға төмендеді).
2017 жылғы наурызда банктік емес заңды тұлғалардың ұлттық валютамен мерзімді
депозиттері бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 9,6% (2017 жылғы ақпанда –
10,2%), жеке тұлғалардың депозиттері бойынша 12,3% (12,1%) деңгейінде қалыптасты.
8. 2017 жылғы наурыздың соңындағы жағдай бойынша кредит нарығы
Банктердің экономиканы кредиттеуінің көлемі 2017 жылғы наурыздың соңында
бір ай ішінде 1,2%-ға ұлғайып, 12 506,0 млрд. теңгені құрады. 2017 жылғы наурызда заңды
тұлғаларға теңгемен берілген кредиттердің көлемі 8 467,5 млрд. теңгеге 1,5%-ға ұлғайды,
жеке тұлғаларға теңгемен берілген кредиттер көлемі 4 038,5 млрд. теңгеге дейін 0,7%-ға
ұлғайды. Жеке тұлғаларға бір айда берілген кредиттердің үлес салмағы 32,5%-дан 32,3%ға дейін төмендеді.
Ұлттық валютамен бір айда берілген кредиттердің көлемі 1,9%-ға 8 738,3 млрд.
теңгеге дейін ұлғайды. Олардың құрылымында заңды тұлғаларға берілген кредиттер
2,5%-ға көтерілді, ал жеке тұлғаларға берілген кредиттер 1,1%-ға көтерілді. Шетел
валютасымен кредиттердің көлемі 3 767,7 млрд. теңгеге дейін 0,3%-ға төмендеді.
Олардың құрылымында заңды тұлғаларға берілгені өзгерген жоқ (0,01%-ға өсті), жеке
тұлғаларға берілгені 2,8%-ға төмендеді. Теңгемен берілген кредиттердің үлес салмағы бір
айда 69,4%-дан 69,9%-ға дейін ұлғайды.
Ұзақмерзімді кредиттер көлемі 2017 жылғы наурыздың соңында 10 367,2 млрд.
теңгеге дейін 1,0%-ға ұлғайды, қысқамерзімді кредиттер көлемі 2 138,8 млрд. теңгеге
дейін 2,3%-ға ұлғайды.
Шағын кәсіпкерлік субъектілерін кредиттеу 2017 жылғы наурызда 3 047,6 млрд.
теңгеге дейін (экономикаға кредиттердің жалпы көлемінен 24,4%) 1,3%-ға көтерілді.
Салалар бойынша банктердің экономикаға кредиттерінің барынша айтарлықтай
сомасы сауда (жалпы көлемдегі үлесі – 19,9%), өнеркәсіп (14,3%), құрылыс (7,7%), ауыл
шаруашылығы (5,7%) және көлік (4,6%) сияқты салаларға тиесілі.
2017 жылғы наурызда банктік емес заңды тұлғаларға ұлттық валютамен берілген
кредиттер бойынша сыйақының орташа алынған мөлшерлемесі 13,0% (2016 жылғы
желтоқсанда – 14,4%), жеке тұлғаларға 18,4% (18,4%) болды.
9. 2017 жылғы наурыздағы банк секторы
2017 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасының банк
секторын 33 банк ұсынды. 2017 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша банк секторының
жиынтық активтері жыл басымен салыстырғанда 25 043,4 млрд.теңге болып, 2,0%-ға
азайды.
Банк секторының жиынтық міндеттемелері 2017 жылғы 1 қаңтармен
салыстырғанда 2,7%-ға азайып, 22 098,0 млрд. теңгеге жетті. Екінші деңгейдегі банктердің
ұлттық валютамен көрсетілген міндеттемелерінің үлесі 54,7%, шетел валютасымен – 45,3%
болды. Банктердің міндеттемелерінің құрылымында бұрынғысынша клиенттердің
салымдары басым болып отыр, олардың үлесі 75,2%.
2017 жылғы 1 сәуірде банк секторының несие портфелі жыл басымен
салыстырғанда 1,7%-ға азайып, 15 248,1 млрд. теңге болды.

Негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша 90 күннен астам мерзімі
өткен берешегі бар қарыздардың үлесі банктердің жиынтық несие портфелінен 7,7%
болды (2017 жылғы 1 қаңтарда – 6,7%).
10. 2017 жылғы наурыздағы сақтандыру секторы
2017 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша сақтандыру секторын 32 сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы ұсынды.
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары активтерінің жиынтық көлемі 2017
жылғы 1 сәуірде 884,8 млрд. теңге болды, ол 2017 жылғы 1 қаңтардағы осыған ұқсас
көрсеткіштен 3,3%-ға артық.
2017 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
міндеттемелерінің сомасы 474,0 млрд. теңге болды, ол 2017 жылғы
1 қаңтардағы осыған ұқсас көрсеткіштен 4,3%-ға көп.
Есепті күнге қолданыстағы сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша
қабылданған міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету үшін сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымдары қалыптастырған сақтандыру резервтерінің көлемі 429,1 млрд.
теңгені құрады, бұл 2017 жылғы 1 қаңтарға қалыптастырылған резервтердің көлемінен
4,0%-ға көп.
11. 2017 жылғы наурыздағы зейнетақы жүйесі
Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтары 2017 жылғы қаңтарнаурызда 153,6 млрд. теңгеге (2,3%) ұлғайып, 2017 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша
6 838,8 млрд. теңгені құрады.
2017 жылғы қаңтар-наурызда зейнетақы активтерін 51,5 млрд. теңгеге
инвестициялаудан «таза» кірістің артуы орын алды, ол 2017 жылғы 1 сәуірде 2 275,8
млрд. теңгені құрады.
Міндетті зейнетақы жарналары бойынша салымшылардың жеке зейнетақы
шоттарының саны (зейнетақы жинақтары жоқ ЖЗШ-ны есептемегенде) 2017 жылғы 1
сәуірде 9,4 млн. шотты құрады.
Зейнетақы төлемдерінің сомасы 2017 жылғы қаңтар-наурызда 77,3 млрд. теңгені
құрады.
БЖЗҚ-ның жиынтық инвестициялық портфелінің негізгі үлесін 2017 жылғы 1
сәуірде бұрынғыдай, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары мен
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің корпоративтік бағалы қағаздары алады
(зейнетақы активтерінің жалпы көлемінен тиісінше 41,2% және 37,0%). Өз кезегінде,
банктердегі салымдардың үлесіне зейнетақы активтерінің жалпы көлемінен 8,2% келді.
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